
แบบ สขร.1

ลําดบัที	
งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
 ราคาที	ตกลงซื�อ

หรอืจา้ง
เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง วนัที	เอกสาร

1 ซื�อ ครภุัณฑภ์ายใตแ้ผนงาน  Integrated Sensors 770,400.00           720,000.00         เฉพาะเจาะจง 0105555020499 00000 บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 730,000.00           บรษิัท เซริฟ์ ไซเอนซ ์จํากัด 730,000.00          มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002226 20/11/2019

2
จา้ง เหมาเพืAอพัฒนา วเิคราะห ์และทดสอบ วัสดนุาโนซิ
ลกิา เพืAอนําไปประยกุตใ์ชเ้ป็นวัสดอุา้งองิมาตรฐาน 60,000.00             เฉพาะเจาะจง 1349700146109 00000 นาย ยทุธนากร คณะพันธ์ 60,000.00            นาย ยทุธนากร คณะพันธ์ 60,000.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001323 01/11/2019

3
จา้ง วเิคราะหป์รมิาณทรปิโตเฟน ชนดิและปรมิาณกรดอะ
มโินในตัวอยา่งผงยสีตก์ากสา่ 18,297.00             เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 18,297.00            ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 18,297.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001473 05/11/2019

4
จา้ง วเิคราะหท์ดสอบปรมิาณกลุม่สารและปรมิาณเยืAอใย
ในตัวอยา่งผงยสีตอ์บแหง้ 6,548.40               เฉพาะเจาะจง 0105537029838 00000 บรษิัท ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 6,548.40              ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 6,548.40              มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001478 05/11/2019

5 ซื�อ สารเคมเีพืAอใชป้ฏบิัตงิานตามโครงการ 84,112.70             เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 84,112.70            บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด 84,112.70            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001501 05/11/2019

6
ซื�อ ชดุทดสอบเพืAอใชใ้นการทดสอบฤทธิSทางชวีภาพของ
ยางไทรเลอืด 36,380.00             เฉพาะเจาะจง 0105543022521 00000 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 36,380.00            บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 36,380.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001476 05/11/2019

7
ซื�อ ชดุทดสอบเพืAอใชใ้นการทดสอบฤทธิSทางชวีภาพของ
ยางไทรเลอืด 36,380.00             เฉพาะเจาะจง 0105543022521 00000 บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 36,380.00            บรษิัท แปซฟิิค ไซเอ็นซ ์จํากัด 36,380.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001475 05/11/2019

8
จา้ง ตรวจสอบบํารงุรักษาเครืAองผลตินํ�า DI จํานวน 15 

เครืAอง ระยะเวลา 4 เดอืน 184,040.00           184,040.00         เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 184,040.00           บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 184,040.00          มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20001868 12/11/2019
9 ซื�อ สารเคมี 252.00                 เฉพาะเจาะจง Guangzhou Kaoking chemical Co.,Ltd 252.00                 Guangzhou Kaoking chemical Co.,Ltd 252.00                มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001668 08/11/2019
10 ซื�อ สารเคมเีพืAอใชป้ฏบิัตงิานตามโครงการ 13,000.50             เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,000.50            บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 13,000.50            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001724 08/11/2019
11 ซื�อ สารเคมเีพืAองานวจิัย 6,066.90               เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 6,066.90              บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 6,066.90              มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001786 11/11/2019
12 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย 7,276.00               เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,276.00              บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด 7,276.00              มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001790 11/11/2019
13 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย 7,169.00               เฉพาะเจาะจง 0405543000673 00000 บรษิัท เอส ซ ีซายน ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 7,169.00              บรษิัท เอส ซ ีซายน ์จํากัด (สํานักงานใหญ)่ 7,169.00              มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001791 11/11/2019

14
ซื�อ ผลติภัณฑต์ัวอยา่งผลงานวจิัยในการจัดนทิรรศการ  
การเยีAยมชมหอ้งปฏบิัตกิาร 13,375.00             เฉพาะเจาะจง 0105557060129 00000 บรษิัท คอร ์อนิโนเวชัAน จํากัด 13,375.00            บรษิัท คอร ์อนิโนเวชัAน จํากัด 13,375.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20001889 13/11/2019

15 จา้ง ผลติโครงสรา้ง ออกแบบตกแตง่และตดิตั �งบธูนทิรรศ
การในงาน nano tech 2020 1,500,000.00         1,500,000.00      

การประกาศเชญิชวนทัAวไป 
วธิปีระกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส ์(e-bidding) 0105557026036 00000 บรษิัท ปาราปลยุ จํากัด 1,498,000.00        บรษิัท ปาราปลยุ จํากัด 1,498,000.00        มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20002560 26/11/2019

16 จา้ง วเิคราะหท์ดสอบ 308,160.00           เฉพาะเจาะจง 0105537029838 ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 308,160.00           ศนูยว์ทิยาศาสตรเ์บทาโกร จํากัด 308,160.00          มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002355 25/11/2019

17
ซื�อ วัสดเุพืAอนํามาใชใ้นการทดลองภายใตโ้ครงการพัฒนา
ระบบทดสอบและคัด กรองสารออกฤทธิSจากธรรมชาตทิีAมี
คณุสมบัตชิะลอวัยและตา้นมะเร็ง 47,069.30             เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 47,069.30            บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 47,069.30            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002034 15/11/2019

18 ซื�อ วัสดวุทิยาศาสตร์ 11,663.00             เฉพาะเจาะจง 0105542005178 00000 บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์จํากัด 11,663.00            บรษิัท พรพล อนิสตรเูมน้ท ์จํากัด 11,663.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002036 15/11/2019
19 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย 6,527.00               เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000 บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 6,527.00              บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์จํากัด 6,527.00              มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002055 15/11/2019
20 ซื�อ วัตถดุบิสําหรับผลติ LIOSOME VitC (บ.ไลออ้น) 116,009.40           116,009.40         เฉพาะเจาะจง 0105510005466 00000 บรษิัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จํากัด 116,009.40           บรษิัท ไลออ้น (ประเทศไทย) จํากัด 116,009.40          มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002347 22/11/2019
21 ซื�อ วัสดวุทิยาศาสตร์ 27,820.00             เฉพาะเจาะจง 0105532058015 00000 บรษิัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 27,820.00            บรษิัท เอ.เอ็น.เอช.ไซเอ็นทฟิิคมารเ์ก็ตติ�ง จํากัด 27,820.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002183 19/11/2019
22 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย 36,969.57             เฉพาะเจาะจง 0105560147094 00000 บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด 36,969.57            บรษิัท เอ็กซแ์อล ไบโอเทค จํากัด 36,969.57            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002184 19/11/2019
23 ซื�อ สารเคมี 42,800.00             เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัAน จํากัด 42,800.00            บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัAน จํากัด 42,800.00            PO20002185 19/11/2019
24 ซื�อ เพืAอใชป้ฏบิัตงิานในโครงการ 85,921.00             เฉพาะเจาะจง 0125545000118 00000 บรษิัทเนชัAนแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากัด 85,921.00            บรษิัทเนชัAนแนล ไดเร็ค เน็ทเวริค์จํากัด 85,921.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002500 25/11/2019
25 ซื�อ ซื�อสารเคมเีพืAองานวจิัย 11,342.00             เฉพาะเจาะจง 0105535041822 00000 บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 11,342.00            บรษิัท แบงเทรดดิ�ง 1992 จํากัด 11,342.00            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002502 25/11/2019
26 ซื�อ เพืAอใชง้านดา้น molecular 11,181.50             เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 11,181.50            บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด 11,181.50            มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002504 25/11/2019

27
จา้ง ซอ่มแซมเครืAอง Wide spectral range confocal 
laser scanning (EHS)          1,027,200.00          960,000.00 เฉพาะเจาะจง 0105554069851 00000 บรษิัท ฮสีโตเซน็เตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด         1,027,200.00 บรษิัท ฮสีโตเซน็เตอร ์(ไทยแลนด)์ จํากัด         1,027,200.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20002665 28/11/2019

28 ซื�อ สาร Furoin ทําการทดลอง                3 ,937.60 เฉพาะเจาะจง 0105529031799 00000 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด               3 ,937.60 บรษิัท เอส.เอ็ม.เคมคีอล ซพัพลาย จํากัด               3 ,937.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002393 24/11/2019

29 ซื�อ Alumina crucible              26 ,739.30 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

             26 ,739.30
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

            26 ,739.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002358 22/11/2019

30
ซื�อ สารเคมเีพืAอใชใ้นโครงการการดัดแปลงโครงสรา้ง
อนุพันธข์องคมูารนิและไดฟลอูอโรโบรอนบตีา้ไดคโีตเนต
เพืAอใชเ้ป็นตัวตรวจวัดทางเคมทีีAละลายนํ�า

             17 ,815.50 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด              17 ,815.50 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด             17 ,815.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002408
24/11/2019

31 ซื�อ ซื�อวัตถดุบิทีAใชใ้นกระบวนการผลติ (บ. เคมโีก)้              12 ,840.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัAน จํากัด              12 ,840.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัAน จํากัด             12 ,840.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002410 24/11/2019
32 ซื�อ เพืAอใชง้าน molecular              11 ,973.30 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด              11 ,973.30 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด             11 ,973.30 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002411 24/11/2019
33 ซื�อ วัสด ุvial cap                1 ,080.70 เฉพาะเจาะจง 0105552040022 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด               1 ,080.70 บรษิัทออีอส ไซเอนทฟิิค จํากัด               1 ,080.70 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002391 24/11/2019
34 จา้ง เหมาศกึษาและทําวจิัยในโครงการวจิัย              48 ,000.00 เฉพาะเจาะจง 1170600116104 00000 นางสาวชนฎิา วฒุชิยัรังสรรค์              48 ,000.00 นางสาวชนฎิา วฒุชิยัรังสรรค์             48 ,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20002442 24/11/2019

35

จา้ง ซอ่มแซมเครืAอง Incubator  เลขครภุัณฑ ์
6685-004-0001-0000376-000สังกัด ทมีโรงงาน
ตน้แบบผลติอนุภาคนาโนและเครืAองสําอาง (CPP) จํานวน
 1 เครืAอง

             42 ,800.00 เฉพาะเจาะจง 0103514015863 00000 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย              42 ,800.00 หา้งหุน้สว่นจํากัด อปุกรณ์และเคมวีจิัย             42 ,800.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20002445

24/11/2019
36 ซื�อ วัสดอุปุกรณ์                   390 .00 เฉพาะเจาะจง Creative PEGWorks                  390 .00 Creative PEGWorks                 390 .00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002479 25/11/2019
37 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย                1 ,070.00 เฉพาะเจาะจง 0105536064133 00000 บรษิัท เอนวายเมด จํากัด               1 ,070.00 บรษิัท เอนวายเมด จํากัด               1 ,070.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002525 26/11/2019

38 จา้ง ผลติตู ้Light Fastness Test Chamber เพืAอใชท้ํา 
Stability Test สําหรับสนิคา้

             69 ,282.50 เฉพาะเจาะจง 0115560022607 00000 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด              69 ,282.50 บรษิัทเจ.ด.ีซายเอนซ ์99 จํากัด             69 ,282.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002715
29/11/2019

39 ซื�อ วัสดสุําหรับใชป้ฏบิัตงิานวจิัย                3 ,937.60 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด               3 ,937.60 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด               3 ,937.60 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002540 26/11/2019
40 ซื�อ ก๊าซ Air zero                9 ,630.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด               9 ,630.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)               9 ,630.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002541 26/11/2019

41 จา้ง ทดสอบภาคสนามของอปุกรณ์ตน้แบบโฟมเทอรโ์มอิ
เล็กทรกิดว้ยระบบการวัดสัญญาณทางไฟฟ้าและอณุหภมูิ

            180,000.00 เฉพาะเจาะจง 3930500835434 00000 นาย มานติย ์  จติรภักดี            180,000.00 นาย มานติย ์  จติรภักดี           180,000.00 มคีณุสมบัตแิละรายละเอยีดตรงตามขอ้กําหนด PO20002660

28/11/2019

42
ซื�อ สารเคมี

             36 ,085.75 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด              36 ,085.75 บรษิัท กบิไทย จํากัด             36 ,085.75 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002635
27/11/2019

43

ซื�อ วัสดวุทิยาศาสตรเ์พืAอใชใ้นโครงการการเตรยีม
สารประกอบไตรเอซาโบโรโลไพรดิเินียมชนดิใหม ่และ
การประยกุตใ์ชใ้นการตรวจวัดทางเคม ีบนตัวรองรับ
เซลลโูลส

             77 ,656.32 เฉพาะเจาะจง 0105528025566 00000 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด              77 ,656.32 บรษิัท พ.ีอนิเตอรเ์ทรด อคิวปิเมน้ท ์จํากัด             77 ,656.32 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002643

27/11/2019

44 จา้ง ทดสอบผลติภัณฑใ์นงานวจิัย              16 ,435.20 เฉพาะเจาะจง 0105505001504 00000
บรษิัท เมยย์เูม แมนูแฟคเจอริAง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

             16 ,435.20
บรษิัท เมยย์เูม แมนูแฟคเจอริAง (ประเทศ
ไทย) จํากัด

            16 ,435.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002644 27/11/2019
45 ซื�อ วัตถดุบิทีAใชใ้นกระบวนการผลติ                4 ,815.00 เฉพาะเจาะจง 0105536128174 00000 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัAน จํากัด               4 ,815.00 บรษิัท เคมโีก ้อนิเตอร ์คอรป์อเรชัAน จํากัด               4 ,815.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002648 27/11/2019

46 ซื�อ สารเคมี                3 ,531.00 เฉพาะเจาะจง 0105539056689 00000
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

              3 ,531.00
บรษิัท เมทเลอ่ร-์โทเลโด (ประเทศไทย) 
จํากัด

              3 ,531.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002699 29/11/2019

47 ซื�อ วัสด ุtweezer เพืAอการวจิัย                6 ,938.95 เฉพาะเจาะจง 0105522000669 00000
บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

              6 ,938.95
บรษิัท เบคไทย กรงุเทพอปุกรณ์เคมภีัณฑ ์
จํากัด

              6 ,938.95 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002700 29/11/2019

48 ซื�อ ก๊าซ Nitrogen HP 99.99%                7 ,062.00 เฉพาะเจาะจง 0107537000785 00006
บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด 
(มหาชน)

              7 ,062.00 บรษิัท ลนิเด ้(ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)               7 ,062.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002713 29/11/2019
49 ซื�อ วัสดสุําหรับใชป้ฏบิัตงิานวจิัย              32 ,100.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด              32 ,100.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด             32 ,100.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002716 29/11/2019
50 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย              27 ,285.00 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด              27 ,285.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด             27 ,285.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002718 29/11/2019
51 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย              39 ,269.00 เฉพาะเจาะจง 0105528024811 00000 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด              39 ,269.00 บรษิัท ธรีะเทรดดิ�ง จํากัด             39 ,269.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002719 29/11/2019

52 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย              48 ,792.00 เฉพาะเจาะจง 0125546003765 00000
บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศ
ไทย) จํากัด

             48 ,792.00
บรษิัท ไบโอเมด ไดแอกนอสตกิส(์ประเทศ
ไทย) จํากัด

            48 ,792.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002734 29/11/2019

53 ซื�อ สารเคมเีพืAอใชใ้นการทดสอบฤทธิSทางชวีภาพของยาง
ไทรเลอืด

             34 ,240.00 เฉพาะเจาะจง 0115545003940 00000 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด              34 ,240.00 บรษิัท เคมเิคลิ เอ็กซเ์พรส จํากัด             34 ,240.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002736
29/11/2019

54 ซื�อ สารเคมเีพืAอใชใ้นงานวจิัย                5 ,093.20 เฉพาะเจาะจง 0105534114753 00000 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด               5 ,093.20 บรษิัท อติัลมาร ์(ประเทศไทย) จํากัด               5 ,093.20 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002737 29/11/2019
55 ซื�อ วัสดเุพืAอใชใ้นงานวจิัย                6 ,420.00 เฉพาะเจาะจง 0105554139298 00000 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด               6 ,420.00 บรษิัท ควอเซนส ์จํากัด               6 ,420.00 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002738 29/11/2019

56
ซื�อ วัสดอุกุรณ์ เพืAอใชใ้นการวเิคราะหท์ดสอบทางจุล
ชวีวทิยา                6 ,120.40 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด               6 ,120.40 บรษิัท กบิไทย จํากัด               6 ,120.40 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002745 29/11/2019

สรปุผลการดาํเนนิการจดัซื�อจดัจา้งในรอบเดอืนพฤศจกิายน

สํานกังานพฒันาวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ศนูยน์าโนเทคโนโลยแีหง่ชาต ิ

ระหวา่งวนัที	 1-30 พฤศจกิายน 2562
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แบบ สขร.1

ลําดบัที	
งานที	จดัซื�อหรอืจดัจา้ง

 วงเงนิที	จดัซื�อหรอื
จดัจา้ง (บาท)

 ราคากลาง (บาท) วธิซีื�อหรอืจา้ง เลขประจําตวัผูเ้สยีภาษี สาขา รายชื	อผูเ้สนอราคา  ราคาที	เสนอ ผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก
 ราคาที	ตกลงซื�อ

หรอืจา้ง
เหตผุลที	คดัเลอืก

เลขที	ของสญัญาหรอื
ขอ้ตกลงในการซื�อหรอืจา้ง วนัที	เอกสาร

57
ซื�อ อาหารเลี�ยงเชื�อ เพืAอใชใ้นการวเิคราะหท์ดสอบทาง
จุลชวีวทิยา (บ.กบิไทย)                5 ,189.50 เฉพาะเจาะจง 0105528025574 00000 บรษิัท กบิไทย จํากัด               5 ,189.50 บรษิัท กบิไทย จํากัด               5 ,189.50 มคีณุลักษณะของพัสดตุรงตามขอ้กําหนด PO20002746 29/11/2019
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